
  المغرب وقصة الصحراء الغربية
 

 د. راغب السرجاني
 

األلم قلبي عندما أجد كثيًرا من الشباب المسلم ال يعرؼ شيًئا  يعتصر
مهمَّة وماسَّة تخّص أمتنا اإلسالمية، وينتج عنها آثار ضخمة  عن قضايا

تجد ىؤالء الشباب قد بذلوا جهًدا وافًيا في معرفة أمور ال  ىائلة، بينما
وقد تكوف من األمور الترفيَّة، أو أحيانًا من األمور  ينبني عليها عمل،

 .الحراـ
ف نلمَّ بشكل  نحتاج في ىذه الفترة العصيبة التي تمر بها أمتنا أ إننا

بمشاكل األمة وىمومها، وأف نبذؿ الجهد والوقت في معرفة  كامل
نعيشها، وأف نبحث عن الحلوؿ المنطقية لها أو  التي تفاصيل األزمات

المسلمين أحزانهم وأفراحهم، وأف نعيش  نقترحها، وأف نشارؾ عمـو
ِه أُمَُّتُكْم كتابو عندما قاؿ: }ِإفَّ َىذِ  في I المعنى العميق الذي ذكره ربنا

ٕٜرَبُُّكْم فَاْعُبُدوِف{ ]األنبياء:  أُمًَّة َواِحَدًة َوَأنَا ]. 
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مشكلة الصحراء  ومن ىذه المشاكل التي تحتاج إلى دراسة وفقو

والتي صارت محلَّ نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو، ودخل  الغربية،
 أطراؼ أخرى مثل موريتانيا والجزائر، وأدت إلى تنافر ىذه في الصراع

بل وصل األمُر إلى الحروب المفتوحة الدوؿ اإلسالمية، ! 
ىذا ال أتوجَّو بالحديث إلى حّكاـ ىذه الدوؿ وشعوبها  وأنا في تحليلي

إلى عامة المسلمين الغيورين على أمتهم  ولكن أتوّجو بو فقط،
لي وبالد المغرب والجزائر وموريتانيا؛  يقوَلنَّ أحُدنا: وما ووحدتها، وال

وال يقوَلنَّ أحدنا:  ، حبيبنا كالجسد الواحد كما علَّمنا فإنما نحن
ح يصب وأف ليس في يدي شيء؛ فعسى أف يكوف الفهم بداية العمل،

واأللم؛  العمل الصغير كبيًرا، وإف لم تجد شيًئا فيكفيك أف تشعر بالهم  
و السُّبل لحل لنا ب فإف ىذا يدفع إلى دعاء مخلص، قد يفتح اهلل

 .أزماتنا
 مشكلة الصحراء الغربية

ألسباب كثيرة  الصحراء الغربية مشكلة معقَّدة فعاًل، وذلك ومشكلة
جليِّا، ومع  اهلل، ومع ذلك فأنا أرى الحّل فيها واضًحا سنعرض لها بإذف

أحوالنا  عنو مع أنهم يعلمونو، وىذا من عجيب ذلك فالقـو يُعرضوف
 !في ىذا الزمن

معقدة ألسباب ِعدَّة، لعلَّ من أبرزىا غياَب المعلومة  والمشكلة
التي يمكن أف نرجع إليها، ونتفق عليها، ويزيد  المؤّكدة الصحيحة



الصراع، وبالتالي وجهات النظر. كما أّف  تعدُد أطراؼ المشكلة تعقيًدا
خروجها من العالم اإلسالمي أف  حرصت قبل القوى االستعمارية قد

األّمة اإلسالمية، وليس  داخلي في ا مبهمة تدفع إلى تصارعتترؾ أمورً 
خرجت حقيقًة من  االستعمارية ما ىذا فقط، بل قد اكتشفنا أف القوى

َثمَّ فهو يوج و  بالوالء، وِمن بالدنا، إنما بقي من زعمائنا من يدين لها
ذلك  ظاىًرا، وفوؽ كل دفة األحداث نحو ما يريده طرؼ قد ال نراه

أنفها كذلك في  لقوى العالمية الحديثة كأمريكا وروسيا أدخلتفإفَّ ا
األحداث، فزادتها تعقيًدا وتشابًكا ىذه . 

فإننا لن نستطيع أف نفهم المشكلة على حقيقتها دوف أف  وكما تعّودنا،
وسأحاوؿ أف أكوف مختِصًرا، وإف كاف األمر يحتاج  إلى جذورىا، نعود

إلى مقاالت كثيرة موازية تشرح أمورًا  نحتاج إضافًة إلى أننا إلى تفصيل،
ذات عالقة بقصتنا؛ مثل العالقات الجزائرية المغربية، ومثل قصة 

إلفريقيا، ومثل تاريخ العائلة الحاكمة في المغرب،  االحتالؿ األوربي
اإلسالمية في منطقة الصحراء الكبرى والسنغاؿ  ومثل تاريخ الممالك

 .وغيرىا من مناطق غرب إفريقيا
مر برلين وتقسيم إفريقيامؤت  

وتحديًدا في سنة  سنبدأ قصتنا من أخريات القرف التاسع عشر، إننا
 عقدت الدوؿ االستعمارية الكبرى، وفي مقدمتها ـ عندماٗٛٛٔ

 وإيطاليا وإسبانيا والبرتغاؿ، مؤتمًرا في برلين بريطانيا وفرنسا وألمانيا
قاموا بتقسيم إفريقيا بكاملها على الحضور!  بألمانيا، وفي ىذا المؤتمر
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دراسة مفصَّلة ألىميتو في فهم قصة  المؤتمر يحتاج منا إلى وىذا
االتفاؽ في ىذا المؤتمر على أف  المهم لدينا اآلف أنو تم إفريقيا، لكنّ 
األخذ في االعتبار أّف فرنسا   وإسبانيا مملكة المغرب، مع تتقاسم فرنسا

وكذلك تونس بدًءا  ـ،ٖٓٛٔزائر بدًءا من عاـ الج كانت تحتل بالفعل
التقسيمة؛  إمبراطور ألمانيا على ىذه ـ، وقد اعترضٔٛٛٔمن عاـ 

 فرنسا بترضيتو عن طريق إعطائو ألنو يطمع في طنجة المغربية، فقامت
 !!الكونغو بداًل من طنجة

يقس م أيُّ مجموعة من اللصوص أموااًل  إنهم يقس موف البالد كما
قبل السرقة الفعلية، ولقد تمت  واألغرب أف ىذا التقسيم كاف ،سرقوىا

بشكل مذىل، ودفعت إفريقيا الثمن  مؤتمر برلين معظم توصيات
 .باىظًا، وما زالت تدفعو إلى اآلف

وما يهمنا في ىذا المقاؿ ما حدث لمملكة المغرب فهي موضوعنا 
 ..اآلف

بحر األبيض مملكة المغرب آنذاؾ مملكة كبيرة تمتد من ال كانت
السنغاؿ جنوبًا، وىي بذلك تشمل في داخل  إلى المتوسط شماالً 

الصحراء الغربية المتنازَع  الحالية، وأرض أراضيها مملكة المغرب
واقع األمر أف السلطاف  بكاملها، ولكن عليها، وكذلك دولة موريتانيا

الصحراوية الجنوبية  المناطق المغربي لم يكن لو ىيمنة حقيقية على
للغاية، وتعيش فيها  وعرة الصحراء الغربية وموريتانيا(؛ حيث ىي مناطق)

ال نظاـ المدف والدوؿ،  القبائل القبائل الحياَة الرعويَّة، وتطبَّق فيها نظاـ



المشهورة وىذا ما دفع إسبانيا أف تطلق كلمتها إف الصحراء الغربية " :
األرض وإف كانت داخل حدود  ومن ىنا فإف ىذه ."أرض بال مالك

التزاًما معيًنا من  ىذا لم يكن يعني المملكة المغربية آنذاؾ إال أف
الملكي في  خاصًة أف الحكم السلطاف المغربي ناحية ىذه األراضي،

 الحديث عن نظاـ ىذا الوقت كاف في غاية الضعف، وىذا يجرُّنا إلى
 .الحكم آنذاؾ
 الحكم المغربي

إلى  وما زالت -ىػ ٓٔ ٔٗـ/ ٖٔٙٔمنذ سنة  لقد ُحكمت المغرب
 باألسرة العلويَّة الفاللية، وىم أبناء علي الفالؿ، وىو من نسل -اآلف 

ولذلك يُعرفوف باألشراؼ، وكانت  ؛ الحسن بن علي بن أبي طالب
ـ( تحت حكم 1884) المغرب في وقت مؤتمر برلين االستعماري

 ـ(، وفي عهدهٜٗٛٔ -ٗٚٛٔالسلطاف الحسن األوؿ بن محمد )
ازداد النفوذ األجنبي جدِّا، وكانت طنجة ُتحكم بمجلس يتناوب على 

باف، ثم ما لبثت فرنسا أف احتلت تونس سنة الفرنسيوف واألس رئاستو
ـ، وبالتالي فزع ٖٓٛٔالجزائر المحتلة من سنة  ـ، إضافًة إلىٔٛٛٔ

الدور عليو، وأف فرنسا لن تترؾ بالده،  أف السلطاف المغربي ألنّو علم
بريطانيا لتحميو من فرنسا، ولكن بريطانيا  فما كاف منو إال أف لجأ إلى

بريطانيا يَد الفرنسيين في المغرب على  أف ُتطلق وفرنسا اتفقتا مًعا على
بريطانيا لمصر! وبالفعل احتلت  أف تغضَّ فرنسا الطرؼ عن احتالؿ

مفتوًحا لفرنسا لكي تحتل  ـ، وأصبح الطريقٕٛٛٔبريطانيا مصر سنة 



المغرب لم يكن رغبة  المغرب، ولكن كما ذكرنا قبل ذلك فإفَّ احتالؿ
أساطيل  فرنسية إسبانية مشتركة، لكن فرنسية فقط، إنما كاف رغبة

 فرنسا كانت مشغولة بالعربدة في موانئ العالم المختلفة، فقد كاف لها
أطماع توسعية فوؽ التخيُّل؛ مما جعلها تؤج ل الملف المغربي قلياًل، 

عكس إسبانيا التي فقدت معظم مستعمراتها السابقة، وبالتالي   على
ن األراضي المغربية. ومن ىنا فقد باحتالؿ جزء م جدِّا كانت شغوفة

لترسو على ساحل منطقة الصحراء الغربية  اإلسبانية زحفت األساطيل
ـ، ٗٛٛٔباحتاللو، وذلك في سنة  وقامت في وسط المغرب آنذاؾ،

سيطرة السلطاف  تحت وبذلك َفَصلْت بين شماؿ المغرب الواقع
ابموريتاني الحسن األوؿ، وبين جنوبو الذي سم ي بعد ذلك وىذا ىو  ..

 .(ـ1975 إلى ٗٛٛٔسنة متصلة )من  ٜٔاالحتالؿ الذي سيبقى 
 أسرار الصحراء الغربية

 ..واآلف وقفة مع ىذه المنطقة المحتلة
صحراء قاحلة تبلغ مساحتها  -وما زالت  -ىذه المنطقة كانت  إف

ومعظم سكاف ىذا اإلقليم من قبائل عربية ىاجرت  ،ٕألف كم ٕٙٙ
ومن مصر، كما أف بها بعض القبائل التي  قديًما من الجزيرة العربية

ـ( ٕ٘ٓٓاإلقليم حالًيا )في تعداد  تنتمي إلى البربر، ويبلغ سكاف ىذا
العدد جدِّا وقت احتاللو  ألف نسمة؛ مما يعني أنو كاف قليل ٖٖٛ

ثروات في ذلك  ولم يكن بهذا اإلقليم أي )أقل من مائة ألف مواطن(،
نزوؿ  الوقت، ومن َثمَّ فلم يكن ىناؾ اىتماـ مغربي بو؛ مما سهَّل



العيوف، وىي أىم مدف اإلقليم، ثم احتالؿ  القوات اإلسبانية إلى مدينة
 .اإلقليم بكاملو

الرغم من قّلة عدد السكاف، وضعف إمكانياتهم إال أنهم قاوموا  وعلى
باني قدر استطاعتهم، وخاضوا عدة معارؾ مع الجيش اإلس المحتل

دوف مساعدة ُتذكر من الجيش المغربي األوربي المتطور، وذلك ! 
 االحتالؿ اإلسباني

والسؤاؿ الذي يطرح نفسو علينا: لماذا تهتم إسبانيا بهذا اإلقليم 
 الصحراوي الفقير؟! واإلجابة على ىذا السؤاؿ تشمل عدة أسباب

.. 
 االحتالؿ اإلسباني

 

 
 

ىذا اإلقليم الصحراوي أخرج قبل ذلك رموزًا غيَّرت من خريطة  :فأوالً 
- طارؽ بن زياد إسبانيا في قديم الزماف؛ فمنو خرج الذي  -رحمو اهلل

 روف متصلة، ومنو خرجفتح بالد األندلس فصارت إسالمية ثمانية ق
- يوسف بن تاشفين الذي انتصر على جيوش الصليبيين  -رحمو اهلل



ـ، وأسس دولة ٙٛٓٔىػ/ ٜٚٗسنة  موقعة الزَّالَّقة األسباف في
مباشًرا لسلطة األسباف في  المرابطين العظيمة التي كانت تمث ل تهديًدا

في ىذه إسالمية  شماؿ األندلس؛ فإسبانيا اآلف تخشى إف قامت نهضة
إسبانيا،  المنطقة أف يصحو العمالؽ اإلسالمي من جديد فيغي ر خريطة

 .بل خريطة العالم
فإف إسبانيا تريد أف تضع قدًما في المنطقة، حتى ولو كاف في  :وثانًيا

شرقًا؛ فاألحالـ  لعلَّها تتوسع قريًبا شمااًل أو جنوبًا أو أفقر مناطقها،
المناطق تحوي   الدوؿ االستعمارية ال تتوقف، ولعل ىذه التوسعية عند

 الحديد أو غير ذلك، وقد صدؽ حدس األسباف كنوزًا من الذىب أو
 !!كما سيتبيَّن لنا بعد ذلك

كانت المنافسة محمومة بين القوى االستعمارية المختلفة،  :وثالثًا
 مناإلمبراطورية أف تحق ق مكاسب ُيحسب حجُمها وقوتها، و  وتستطيع

 تسعى للمنافسة مع فرنسا خاصة، ومع الدوؿ األوربية َثمَّ كانت إسبانيا
 .بشكل عاـ

تريد إسبانيا أف تطو ؽ المنطقة الشمالية في المغرب من جنوبها،  :ورابًعا
األخضر في  البحر شمااًل؛ أماًل في التمركُّز في منطقة الريف ثم من

تحقق لها  تصادية، وىذا مالتحق ق أىدافًا استراتيجية واق شماؿ المغرب
قليلة بعد عدة سنوات . 

ىذه الصحراء مواجهة لجزر الكناري المملوكة لؤلسباف،  :وخامًسا
الكناري،  ىذه المنطقة يوف ر أمًنا عسكريِّا لجزر وبالتالي فإفَّ احتالؿ



إسبانيا وغيرىا من دوؿ أوربا وبالتالي ألساطيل . 
ىذه المنطقة، ولكنها لم  ىذه األسباب في استقرت إسبانيا نتيجة

لقوة المقاومة الداخلية، وكاف  تتوغل إلى عمق الصحراء تستطع أف
الشيخ ماء العينين ابن  أحد الشيوخ األفاضل، وىو يتزعم ىذه المقاومة

الشيخ محمد فاضل القلقمي، وىو من ِكراـ العلماء وِكبار المجاىدين، 
مدينة في عمق ولقد قاـو المستعمر اإلسباني بضراوة، بل أسس 

ـ لتجميع ٜٛٛٔوذلك في سنة  مدينة السمارة، الصحراء اسمها
اإلسبانية، وليس ىذا فقط،  المسلمين المجاىدين للهجـو على القوات

المسلموف فيها  بل صارت مدينة السمارة مدينة علمية متميزة يطلب
المالكية،  العلم من كل المنطقة، وكاف الشيخ ماء العينين من شيوخ

 يقتني مكتبة من أكبر المكتبات في شماؿ إفريقيا، والحق أفوكاف 
 .قصتو تحتاج إلى دراسة خاصة

يستعين بالسلطاف المغربي الذي أمدَّه  حاوؿ الشيخ ماء العينين أف
نصرتو نصًرا حقيقيِّا؛ مما أثَّر  ببعض السالح، ولكنو عجز عن أحيانًا

المقاومة اإلسالمية سلًبا على . 
نسيةسياسة القمع الفر   

تونس، وبقمع  فرنسا في ىذه الفترة مشغولة بتثبيت أقدامها في وكانت
بقلق  المتتالية في الجزائر، ولكنها في نفس الوقت كانت تنظر الثورات

 اإلسباني في أرض المغرب، وىذا جعلها تدخل في بالغ إلى التوسع
 إسبانيا بُغية الحد من توسعها إال أنها مفاوضات دبلوماسية كثيرة مع



إلسبانيا بملكيتها لمنطقة  ـ إلى االعتراؼٜٓٓٔاضطُّرت في سنة 
المغربية الصحراء . 

االستعمارية لم تقبل بهذا الوضع، ومن َثمَّ جهزت نفسها  لكن فرنسا
الجنوبي من بالد المغرب )جنوب الصحراء الغربية  الجزء لتحتل

افاألسب المحتلة من ِقبل ) وىي المنطقة التي ُعرفت بعد ذلك  ،
) بموريتانيا أي أرض المسلمين في اللغة اإلسبانية(، ونزلت  مورو تانيا

ـ لتحتلها ٕٜٓٔأرض موريتانيا سنة  بالفعل األساطيل الفرنسية في
 .بكاملها على الرغم من المقاومة الشعبية

يين في الشيخ ماء العينين نفسو مضطرِّا لحرب األسباف والفرنس وجد
فذىب لطلب النجدة من السلطاف المغربي، وكاف السلطاف  واحد، آف  

السلطاف عبد العزيز بن الحسن األوؿ، الذي تولى  في ذلك الوقت ىو
ـ، ولقد أمدَّه في البداية ببعض 1894 األمور بعد وفاة أبيو سنة

من فرنسا، فاضطُّر إلى وقف  القوات، إال أنو تلقى تحذيًرا مباشًرا
ـ مجلًسا عجيًبا 1903 عدة! بل أكثر من ذلك لقد كوَّف في سنةالمسا

مكونًا من ستة  إلدارة مدينة طنجة االستراتيجية، فقد كاف ىذا المجلس
 وعشرين عضًوا َترؾ تعيين اثنين وعشرين منهم للقناصل األجانب

(  األسباف والفرنسيين(، وواحًدا يعينو الحاخاـ اليهودي، بينما يتولى
يين ثالثة فقطالمسلموف تع !! 

 ! الثورة على السالطين
 



 

       
 

 سبتة ومليلي
 

ىذا الوضع المخزي قامت ثورة شعبية في المغرب؛ فالشعب  وإزاء
حولو، فهذه الصحراء المغربية قد أخذىا  وجد األرض تتناقص من

فرنسا، وىذه طنجة ُتدار بالقناصل  األسباف، وىذه موريتانيا قد أخذتها
المدينتْين المغربيتْين  سبتة ومليلية األسباف والفرنسيين، إضافًة إلى

ـ )وسُنفِرد لسبتة ومليلية مقااًل خاصِّا إف شاء ٘ٔٗٔالمحتلتين منذ 
 .(اهلل

 وجد الشعب المغربي ىذه المأساة فثار على سلطانو، وأطلق عليو لقب
"عبد األجانب" ووجدت فرنسا ىذه فرصة للتدخُّل في شئوف المغرب  ،

شعبو!! وأسرعت فرنسا لكنها فوجئت  حمايًة للسلطاف المغربي من
ًدا بحرب فرنسا إْف دخلت  لماني إلى طنجةبتحرؾ اإلمبراطور األ مهد 

الكاميروف كرشوة لكي  بجيوشها إلى المغرب، فأعطتو فرنسا جزًءا من
إلى المغرب،  ال يتدخل، وقَِبل اإلمبراطور األلماني وترؾ فرنسا تدخل



الحدود الجزائرية،  قرب في أقصى شرؽ المغرب َوْجدة فاحتلَّْت مدينة
عاـ  بيضاء على األطلسي، وكاف ذلك فيوكذلك مدينة الدار ال

ـ، وفي نفس الوقت دخلت القوات اإلسبانية لتحتل منطقة ٜٙٓٔ
شماؿ المغرب الريف في . 

فثاروا على سلطانهم  وجد الشعب المغربي نفسو وحيًدا بال نصير،
مكانو أخاه  ـ، ونصَّبواٜٚٓٔللنصارى، وقاموا بخلعو في سنة  الموالي

 ألوؿ، وىرب عبد العزيز السلطاف المخلوعالحسن ا عبد الحفيظ بن
الدولية )فرنسا وإسبانيا إلى طنجة ليكوف تحت الحماية ). 

 

 ا
 

 السلطاف عبد الحفيظ
يتحسن الوضع في ظل السلطاف الجديد عبد الحفيظ، بل ساء؛  لم

ضرائب كثيرة بُحجَّة اإلعداد لحمالت عسكرية  فرض حيث سعى إلى
المغرب، فنَػَقم عليو الشعب، وحاصره في  بانيا منإلخراج فرنسا وإس

لنجدة السلطاف عبد  عسكرية مدينة فاس، فأرسلت فرنسا حملة
 جاءت فرنسا ـ. وبالفعلٜٔٔٔالحفيظ من شعبو، وذلك في سنة 



 لتحتل فاس ومكناس والرباط، وعلى الرغم من المقاومة الشعبية
ية في فاس، إال أف وعلى الرغم من إبادة الحامية الفرنس المستميتة،

واحتلت المدينة وأنقذت السلطاف. غير أف  عادت من جديد، فرنسا
السلطاف عبد الحفيظ، فتنازؿ عن  تتوقف؛ مما أخاؼ ثورة الشعب لم

وىرب ىو إلى  ـ،ٕٜٔٔاألوؿ سنة  الحكم ألخيو يوسف بن الحسن
المخلوع  جوار أخيو السلطاف مدينة طنجة لينعم بالحماية الدولية إلى

 !عبد العزيز
 

السلطاف يوسف بن الحسن األوؿ الحكم ظاىريِّا، ولم يحرؾ  تسلَّم
أو الفرنسيين، ودخلت الحرب العالمية األولى  األسباف ساكًنا لحرب

الحرب توسعت فرنسا في بقية أجزاء  ىذه ـ، وفي أثناءٜٗٔٔسنة 
قة اإلسباني في منط االحتالؿ المغرب جنوبًا حتى وصلت إلى حدود

 .الصحراء الغربية
الخريطة المغربية آنذاؾ يجدىا في غاية العجب؛  والذي يطالع

الريف( احتالؿ إسباني، ثم المنطقة التي في  الشمالية )منطقة فالمنطقة
فرنسي، ثم المنطقة التي في جنوبها  المغرب( احتالؿ جنوبها )وسط

انيا( أقصى الجنوب )موريت احتالؿ إسباني، ثم ()الصحراء الغربية
المغرب فقط،  لم يخلق مأساة في احتالؿ فرنسي!! فهو تقطيع عجيب
إسبانيا وفرنسا،  الدولتْين العدوتْين إنما خلق جوِّا من التوتر كذلك بين

المنطقة وىذا سيكوف لو آثار على تاريخ . 



 
 األمير عبد الكريم الخطابي

اومة المق الشعب المغربي أف عليو أف يعتمد على نفسو في وجد
قامت  لآلماؿ الزائفة في السلطاف يوسف، ومن َثمَّ  والجهاد، وال داعي

في منطقة الريف في  عبد الكريم الخطابي العظيم حركة األمير المجاىد
شماؿ المغرب، وىي حركة تستحق الدراسة، إال أنو لم يلبث أف توف ي 
سنة ٜٜٔٔـ، ليخلفو ابنو القاضي المجاىد محمد بن عبد الكريم 

الخطابي، الذي ألحق خسائر فادحة بالجيش اإلسباني، لكنو ُأسر في 
ـ، ليتم نفيو إلى جزيرة ريونيوفٕٜ٘ٔالنهاية في سنة  . 

نفس الوقت نجح الشعب المسلم في منطقة الصحراء الغربية  وفي
الجيشْين اإلسباني والفرنسي ِعدَّة خسائر، ودارت  إلحاؽ وموريتانيا في

 معركة أـ التونسي كاف من أىمها  المحتلة، الجيوش عدة معارؾ مع
ـٕٖٜٔقرب نواكشوط سنة  . 

قصة مؤلمة في واقع األمر رأينا فيها الكثير من المخالفات  إنها
والية الضعفاء، ومن عدـ إعداد القوة الالزمة، ومن  الشرعية؛ من

النصارى، وغير ذلك من كوارث، وليس من فراغ أف  الُفرقة، ومن مواالة
فنحن ال نُهـز بقوة األعداء، ولكن  اإلسالمي؛ُتحتل بالد العالم 

 .بضعفنا
حدث في قصتنا من مفاجآت؟ وما ىو مصير المغرب؟ وما  تُرى ماذا

وما ىو مصير موريتانيا؟ وماذا اكتشفت  الصحراء الغربية؟ ىو مصير

http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%8A


تعقدت مشكلة الصحراء الغربية  الغربية؟ ولماذا إسبانيا في الصحراء
الخروج من األزمة؟ بعد تحريرىا؟ وما ىي طرؽ  

كثيرة تتصارع في أذىاننا، واإلجابة عليها تكشف لنا بوضوح  أسئلة
الذي نعيشو اآلف، وىذا ما سنتناولو في المقاؿ القادـ  الموقف أبعاد

 .بإذف اهلل
 .ونسأؿ اهلل أف يُِعزَّ اإلسالـ والمسلمين

 د. راغب السرجاني
 


